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1 Inleiding

Warm Rotterdam is in 2016 gestart op initiatief van de 
Pauluskerk en is sinds 2019 een zelfstandige stichting. 
Met ervaringsdeskundigen en partners zet Warm 
Rotterdam zich in om de situatie van Rotterdammers 
die arm zijn en/of schulden hebben te verbeteren. 
Het aantal Rotterdammers dat in armoede leeft moet 
omlaag. We zeggen ‘nee’ tegen het verdienen aan 
Rotterdammers met schulden. We stoppen met het 
uitsluiten van mensen op de arbeidsmarkt.

De kerndoelen van Warm Rotterdam zijn: 
 •  Bewustwording in de stad over armoede- en 

schuldenproblematiek  vergroten 
 •  Concrete aanpakken ontwikkelen ter be strijding 

van armoede en schulden
 •  Communities bouwen en versterken met  

ervaringsdeskundigen en partners

Deze doelen worden projectmatig gerealiseerd aan 
de hand van onze basisactiviteiten (Je doet ertoe en 
Warme Stad) en aanvullende projecten (Uit de schulden 
en Passend Werk). We blikken in dit bestuursverslag 
terug op de resultaten van 2020, waarbij de lancering 
van het Keurmerk Warm Incasseren, onderdeel van 
Uit de schulden, een prominente plek verdient. Graag 
nemen we u mee in het ontwikkelproces, de lancering 
en de verdere uitrol van het keurmerk. We zoomen 
natuurlijk ook in op de resultaten van onze basisacti-
viteiten en het project Passend Werk.

Online Warmte Top
Tijdens het online event op 16 december is vanuit De 
Buurvrouw in Schiebroek digitaal teruggeblikt op wat 
er is bereikt in 2020. Wij verwijzen u dan ook graag 
door naar de videoregistratie van onze online bijeen-
komst op 16 december: 
Een Terugblik op Vooruitgang. 

https://player.vimeo.com/video/491644455
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2 Je doet ertoe

Met het project Je doet ertoe bouwt, versterkt en 
faciliteert Warm Rotterdam communities voor 
Rotterdammers die in armoede en schulden leven of 
hebben geleefd. Communities waar zij hun verhaal 
doen en hun kennis delen. Binnen Je doet ertoe signa-
leren ervaringsdeskundigen wat mensen in armoede 
en met schulden meemaken, toetsen ze beleid en 
ontwikkelen ze werkwijzen en methoden waarmee 
Rotterdammers (die buiten de reguliere hulp vallen) 
worden bereikt en geholpen. Rotterdammers die 
in armoede leven hebben zo invloed op en krijgen 
zeggenschap over de inhoud en koers van het pro-
gramma van Warm Rotterdam. Je doet ertoe vormt de 
basis van ons programma. 

De gevolgen van COVID-19
2020 was een vreemd jaar, ook voor Warm  
Rotterdam; het coronavirus houdt sinds maart 2020 
alles en iedereen in zijn greep. De pandemie heeft ook 
impact gehad op ons programma en onze werkzaam-
heden. Het bottom-up bouwen met ervaringsdeskun-
digen – het werven, bereiken (via Warmtebronnen), fa-
ce-to-face contact, in gesprek zijn en ontwikkelen – is 
lastig gebleken. Gelukkig hebben wij met een groep het 

contact weten te behouden met wekelijks telefoontjes,  
appjes, beeldbellen etc. Hierdoor zijn er toch stappen 
gezet. Ondanks de gevolgen van het coronavirus zijn 
we meermaals online bijeengekomen en organiseer-
den we enkele offline bijeenkomsten. Bij deze online 
en offline bijeenkomsten zijn uiteenlopende zaken ge-
agendeerd. 

De ervaringsdeskundigen 
in actie
De basis voor acties en campagnes in 2020 legden 
we bij bovenstaande bijeenkomsten. Een aantal van 
deze acties lichten wij hieronder graag kort toe. 

Schuldenforum
Veel mensen die het financieel moeilijk hebben 
melden zich niet bij hulpinstanties. Ze worden niet 
bereikt, ze schamen zich, ze zijn laag geletterd of 
verstandelijk beperkt, of er speelt een combinatie van 
verschillende factoren mee. Daarom wordt binnen 
het project Je doet ertoe eerste hulp bij armoede en 
schulden geboden. Een mooi voorbeeld hiervan is 
het Schuldenforum, dat ervaringsdeskundige Ellen 
Abbenhuis namens Warm Rotterdam heeft opge-
richt. Ellen vertelt: “Via Messenger stellen mensen 
ons vragen. Een voorbeeld? Een moeder zit met een 
kapotte wasmachine en heeft daarvoor een lening toe-
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gekend gekregen van de gemeente. Maar omdat ze in 
schuldsanering zit mag ze helemaal geen nieuwe lening 
aangaan. We zoeken uit of ze dan naar het noodfonds 
verwezen moet worden en wat ze daarvoor allemaal 
moet aanleveren. Omdat ik ervaringsdeskundige ben, 
kan ik mensen wijzen naar plekken waar je goedkoop 
levensmiddelen kunt kopen of hen doorsturen naar het 
juiste informatiepunt. Want veel mensen schamen zich 
en melden zich niet bij de gemeente. Het forum is laag-
drempelig. Voor 2021 is het streven om de Vraagwijzer 
(van de gemeente Rotterdam) te stimuleren beter hun 
best te doen. Dat zij steekjes laten vallen, lees ik toch 
erg vaak op het forum. Ik wil wel eens met een van hen 
meelopen om te kijken hoe zij te werk gaan en wat er 
beter kan.” 

Voorbeeld-bezwaarschriften 
en -klachtenbrieven
In samenwerking met de ervaringsdeskundigen heeft 
Warm Rotterdam voorbeeld-bezwaarschriften en 
-klachtbrieven ontwikkelt. We merkten in de gesprek-
ken met onze adviesraad van ervaringsdeskundigen 
dat er naar deze voorbeelden veel vraag is. Daarom 
zijn er zeven formats ontwikkeld. 

Anniek van Emmen, ervaringsdeskundige en schuld-
hulpverlener, maakte in samenwerking met Warm 
Rotterdam voorbeeld-bezwaar schriften en -klach-
tenbrieven. “Zo wordt het makkelijker voor mensen 
om een (klachten)brief naar een schuldeiser te sturen”, 
meldt ze. De link naar de voorbeeldbrieven komt be-
gin 2021 op de site van Warm Rotterdam en op de 
Facebook-pagina van het Schuldenforum. 

Tandarts, heeft u nog een gaatje?
Een ander mooi voorbeeld is de actie van ervarings-
deskundige Jurrien Hup. Hij heeft samen met Warm 
Rotterdam een oproep aan tandartsen in Rotter-
dam verspreid: “Ik kom veel bij mensen thuis die in 
de schuldsanering of bijstand zitten. Deze groep krijgt 
uitsluitend een basiszorgkostenverzekering en kunnen 
zich niet bijverzekeren voor een de tandarts. Dus als zij 
kiespijn hebben gaan ze niet naar de tandarts; het eer-
ste consult kost vaak al meer dan honderd euro. Dus 
zoeken zij hun heil in paracetamol en ibuprofen. Geen 
gezond alternatief. Ik roep de tandartsen op om hun 
stoel een uurtje per week aan deze groep ter beschik-
king te stellen. Ik heb de afgelopen maanden contact 
gezocht met tandartsen in Rotterdam – dat zijn er 299”.

Naar aanleiding van de oproep zijn we in gesprek 
geraakt met Omar Badarne, tandarts bij Tandarts 
Dichtbij. Omar Badarne heeft samen met collega’s 
het initiatief genomen om een tandartspraktijk in het 
centrum te openen voor mensen die een tandarts 
niet kunnen betalen. Zij bieden binnenkort 20 gratis 
behandelingen per dag aan. Warm Rotterdam ont-
sluit haar netwerk zodat de instroom naar de praktijk 
op gang gebracht wordt. Dit netwerk draagt klanten, 
cliënten, vrijwilligers aan, die graag naar de tandarts 
willen of moeten. 

In 2021 en daarna
We kijken terug op een bewogen jaar waarin veel 
is bereikt. Het (ervaringsdeskundigen)netwerk is 
ondanks de gevolgen van corona vergroot. We hebben 
daarnaast met meer bedrijven samengewerkt. 

In 2021 komen de voorbeeld-bezwaarschriften 
en -klachtbrieven snel online. Ook zullen wij het 
Schuldenforum breed uitzetten onder de doelgroep 
en in anderen gebieden. Hiernaast willen we minimaal 
vijftien tandartsen over de streep trekken om mee te 
doen met de eerdergenoemde actie. 

We zetten ons in 2021 ook weer onverminderd in om 
armoede de stad uit te krijgen. Door via bestaande 
netwerken meer Rotterdammers in armoede en met 
schulden te bereiken en te ondersteunen. Zo wordt 
Rotterdam een beetje warmer. 
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3 Warme Stad

Er rust een taboe op het hebben van schulden, het 
leven in (sociale) armoede en je buitengesloten voelen. 
Dit zijn geen omstandigheden die je graag deelt met 
anderen. Armoede is daarom ook niet altijd zichtbaar. 
Maar wat ook zeker bijdraagt aan die onzichtbaarheid 
is dat we liever wegkijken; het is makkelijker om 
Rotterdammers die in armoede leven niet te zien. Te 
vaak wordt nog gedacht: ‘eigen schuld, dikke bult’, 
terwijl iedereen in de problemen kan raken. 

Door actieve communicatie door en voor de stad, 
vergroten wij de bewustwording over in armoede 
en met schulden (moeten) leven. Ook stimuleren we 
met onze communicatie-uitingen Rotterdammers en 
organisaties om zich te aan te sluiten en in te zetten 
voor een Warm Rotterdam. Dit doen we door voort-
durend van ons te laten horen met een professionele 

communicatiestrategie. Tegelijkertijd visualiseren we 
een Warm Rotterdam, een stad waar Rotterdammers 
die in armoede leven gezien en gehoord worden. Een 
stad die tegemoetkomt in plaats van afstoot, een stad 
die verwelkomt in plaats van buitensluit, een stad met 
warmtebronnen om op kracht te komen en waar de 
koude wind gaat liggen. Warme Stad en Je doet ertoe 
zijn de basis van het programma Warm Rotterdam. 

In 2020 hebben wij in de communicatie verschillende 
campagnes en programma’s uitgezet, waarvan wij er 
een hieronder verder toelichten. 

Armoede voor beginners
Het werd in 2020 snel duidelijk dat de coronacrisis 
mensen die kwetsbaar zijn het hardst raakte. Veel 
Rotterdammers verloren hun baan en inkomen. Een 
nieuwe groep kwam zelfs in de armoede terecht. Dat 
betekent in het zwartste scenario: leren rondkomen 
van 50 euro per week. Warm Rotterdam wilde deze 
nieuwe groep goed voorbereiden op wat hen te 
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wachten staat met de juiste informatie en advies. Om 
deze reden initieerden wij Armoede voor beginners. 
Samen met de ervaringsdeskundigen gaven we met 
de campagneboodschap af dat deze Rotterdammers 
er niet alleen voor staan. 

In drie filmpjes vertellen ervaringsdeskundigen  
Ellen, Joanna en Moenne over corona en armoede, en 
geven zij tips. Hoe kun je het beste met oplopende 
schulden omgaan? Heb je recht op eten van de 
voedselbank? Hoe kun je je kinderen blijven geven 
wat ze nodig hebben? Welke hulp kun je vragen bij 
de gemeente? Kan ik gratis naar de tandarts? Deze 
filmpjes zijn op onze website geplaatst en verspreid 
op social media. 

In 2021 en daarna
In 2021 staan binnen Warme Stad de campagnes 
Wie slaagt voor Warm Incasseren?, Tandarts heeft u 
nog een gaatje? en Warm Rotterdam slaat terug  op 
de planning. Ook draagt Warm Rotterdam bij aan het 
Armoedejaar 2021. Zo is Warm Rotterdam door de 
gemeente gevraagd het inhoudelijk programma mede 
vorm te geven. De onlangs dramatische dood van een 
inwoonster van Rotterdam en het uitblijven van hulp, 
omdat zij geen zorgverzekering had, pakken we ook 
op. Dit signaal komt van een ervaringsdeskundige. 
Het blijkt dat veel hulpverleners niet weten dat ieder 

mens recht heeft op zorg. We doen hier iets mee in 
onze campagnes. Zo speelt Warm Rotterdam in op de 
actualiteit. Tot slot staat het impactprogramma Angels 
on Diamond Street op de planning. In samenwerking 
met ZINdoc en EO vertonen we de gelijknamige film 
op verschillende locaties in de stad en organiseren 
we debatten over armoede en schulden.

https://youtu.be/zBgiGm7AqqI
https://youtu.be/yPc1N4n1hps
https://youtu.be/JKhCC4HIIy4
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4 Uit de Schulden 

Het deelproject Uit de Schulden is specifieker dan 
armoede. Je kunt immers schulden hebben en niet 
arm zijn of arm zijn zonder schulden. Het hebben 
van schulden – hoe klein ook – heeft enorme impact 
op mensen en hun omgeving. Armoede en schulden 
leiden tot mentale en fysieke gezondheidsproblemen. 
Het verziekt letterlijk en figuurlijk. Dit structurele besef 
brengt zware stress mee die onder andere leidt tot 
de verkeerde – korte termijn – beslissingen. Schulden 
belemmeren volwaardig deelnemen aan een sociale 
omgeving en vaak ook aan de arbeidsmarkt. Als kind 
opgroeien in een gezin met schuldenproblematiek 
heeft negatieve invloed op je ontwikkeling én het is 
aangetoond dat financiële problemen van generatie 
op generatie worden doorgegeven.

Algemeen doel van het project Uit de Schulden is dat 
Rotterdammers met schulden merkbaar een verbete-
ring van de kwaliteit van hun leven ervaren. Een eerste 
concrete stap om dit te bereiken, was het ontwikkelen 
van het Keurmerk Warm Incasseren. Met Warm 
Incasseren wil Warm Rotterdam de incassopraktijk 
warm inrichten. Met dit keurmerk laten bedrijven in 
Rotterdam zien dat zij in beleid en praktijk respectvol 

omgaan met hun eigen medewerkers (met schulden) 
en hun klanten (met betalingsachterstanden). 
Respectvol betekent dat er alles aan gedaan wordt 
om incassokosten te voorkomen of zo laag mogelijk 
te houden. Mensen met financiële problemen raken 
zo niet nog dieper in de schulden, worden goed 
behandeld en op weg geholpen. Het keurmerk staat 
kortom voor humane incassoprocessen waardoor 
een duurzame vermindering van de maatschappelijke 
schuldenlast in Rotterdam en daarbuiten wordt gere-
aliseerd.

Ontwikkeling
Het bestaande Sociaal Verantwoord Incasseren 
Keurmerk (SVI) van Petra Hesseling is ons startpunt 
geweest. In afstemming met Petra Hesseling en 
met CIIO hebben we dit keurmerk in 2020 door-
ontwikkeld tot het keurmerk Warm Incasseren. 
Ervaringsdeskundigen en partners (Havensteder, 
Greenchoice, Samen010, de Pauluskerk en Faircasso) 
hebben hieraan bijgedragen. Een groter aantal orga-
nisaties en bedrijven uit de stad heeft deelgenomen 
aan feedbacksessies.  De uitgangspunten van ‘warm 
incasseren’ zijn vertaald naar toetsbare normen voor 
visie, beleid, personeel, communicatie, incassopro-
cessen en het uitbesteden ervan. 
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Keurmerk en toetsing
Alle relevante documenten voor het audit proces, 
het beheer- en de borging van het Keurmerk 
Warm Incasseren, zijn te vinden op onze website    
www.warmrotterdam.nl bij onze pagina over Uit de 
Schulden. Daar vindt u onder andere de formats voor 
zelfevaluatie, interne evaluatie, evaluatie met de klant, 
onderzoek en de rapportage. 

Beheercommissie
Door Warm Rotterdam is een beheercommissie inge-
steld die onder andere de volgende taken uitvoert voor 
het keurmerk: besluitvorming over toekennen, intrek-
ken en verlengen van keurmerken; het onderhouden 
van een openbaar keurmerkregister; de  monitoring 
van de kwaliteit van de audits en het toezicht houden 
op goed gebruik van het keurmerk door de houders. 
Het behaalde keurmerk is twee jaar geldig.

In de beheercommissie hebben zitting:
 •  M. van de Meij  

(oud-bestuurslid Warm Rotterdam)
 •  A. van Egeraat, voorzitter  

(programmadirecteur Warm Rotterdam)
 •  A. Draaijers, secretaris  

(projectleider Fondsen Warm Rotterdam)
 •  J. Meijvogel (extern lid, materiedeskundig van 

HefGroep)
 •  Extern lid, kwaliteitsdeskundig  

van partner organisatie.

Lancering
Vol trots lanceerden we met ervaringsdeskundigen 
en partners van Warm Rotterdam afgelopen zomer 
het Keurmerk Warm Incasseren. Het eerste cer-
tificaat voor het voldoen aan het Keurmerk Warm 
Incasseren is bij de lancering op 30 september 2020 
aan Havensteder uitgereikt.

Reacties op de lancering
Tijdens de lancering hebben wij aanwezigen gevraagd 
om een reactie, deze zijn op video vastgelegd en hier-
onder terug te kijken:
 • Jaime Jorba Bos, directeur Faircasso
 •  Annemarieke van Eggeraat, programmaleider 

Warm Rotterdam
 • Tjalling Vonk, raadslid Christenunie Rotterdam
 • Peter van Lieshout, directeur Havensteder
 •  Ellen Abbenhuis, ervaringsdeskundige bij Warm 

Rotterdam 

Resultaten 
Tijdens de lancering van het keurmerk hebben de 
ervaringsdeskundigen een top 11 aangeleverd van 
bedrijven die volgens hen het keurmerk zouden 
moeten behalen. Op de lijst staan onder andere CZ 
verzekeringen, Eneco, Zilveren Kruis, Woonbron, VGZ, 
Ziggo-Vodafone, DSW, ING, Stedin, Vestia en Evides. 
Na de lancering hebben wij deze partijen benaderd 
met de vraag of zij met ons in gesprek willen en het 
keurmerk willen behalen. Er is grotendeels positief 
gereageerd op de brief en daar zijn wij ontzettend 
blij mee. Zoals het taartdiagram hiernaast laat zien, is 
een groot deel van de bedrijven en organisaties al in 
gesprek met een toetser of zelfs al begonnen met de 
eerste stap in het traject (de zelfevaluatie). 

In 2021 en daarna
Warm Rotterdam ziet de komende tijd toe op de 
kwaliteit van de toetsingen, reikt certificaten uit aan 
nieuwe keurmerkhouders, zorgt voor het beheer en 
de doorontwikkeling van het Keurmerk Warm Incas-
seren, en monitort het goed gebruik van het keur-
merk. In 2021 staat de verdere uit rol en de borging 
van het  Keurmerk Warm  Incasseren in Rotterdam en 
in  Nederland op de agenda. We richten ons op de 
verdere inrichting van de beheercommissie, de kwali-
teitsbewaking, de ontwikkeling van de communicatie 
richting bedrijven, en het genereren van publiciteit. 
Tot slot hebben we als doel dat minimaal 10 bedrijven 
het  Keurmerk Warm Incasseren in 2021 gaan behalen.

Bedrijven aangeschreven door
Warm Rotterdam

9%

46%
18%

27%

Zelfevaluatie
In gesprek met toetser
In gesprek met Warm Rotterdam
Een tweede aanmoedingsbrief vereist

http://www.warmrotterdam.nl
https://www.warmrotterdam.nl/uit-de-schulden-warm-incasseren/
https://www.warmrotterdam.nl/uit-de-schulden-warm-incasseren/
https://www.youtube.com/watch?v=3CoL1k7wmUE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sq90hPr5KrQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=sq90hPr5KrQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mUe_Jfw16es&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=SCZSSwhVRgU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VAKQWsUrfKM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VAKQWsUrfKM&feature=emb_logo
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5 Passend Werk 

Armoede en mobiliteit zijn nauw aan elkaar ver-
bonden: mensen in armoede zijn in alle opzichten 
minder mobiel en hebben daardoor minder kansen 
om zich te ontwikkelen of deel te nemen aan het 
maatschappelijke leven. Hierdoor hebben zij minder 
kansen dan mensen die niet in armoede leven. Het 
is belangrijk om die kansen te blij ven creëren en met 
Passend Werk streeft Warm Rotterdam dit te doen. 

SROI Werkt
In 2020 is Warm Rotterdam gestart met het pro-
gramma SROI Werkt. Met dit programma willen we 
meer bekendheid genereren voor Social Return 
on Investment (SROI) en meer werk creëren voor 
mensen die moeilijk instromen op de arbeidsmarkt.

In 2020 heeft Warm Rotterdam onderzoek gedaan 
naar de ervaringen met dit bestaande instrument 
(met een wettelijke verplichting) aan de hand van 
gesprekken met bedrijven en organisaties die zich 
bezighouden met SROI. Ondanks positieve erva-
ringen blijkt de praktijk weerbarstig en divers. Er is 
nog veel onbekend over SROI. Er zijn veel, met name 
middelgrote, bedrijven en organisaties die weinig 
weten over SROI en de kansen van werkgelegenheid 
die ermee gecreëerd kunnen worden voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. En wanneer zij 
er wel mee bekend zijn, weten ze vaak niet hoe ze aan 
hun verplichting moeten voldoen. 

De bedrijven met een grote SROI-verplichting 
hebben hun zaken vaak wel op orde. Er kan echter 
ongelofelijk veel worden bereikt als we bedrijven met 
een kleine SROI-verplichting kunnen koppelen aan 
organisaties en sociaal ondernemers die namens 
hen aan duurzame werkgelegenheid kunnen werken. 
Heel veel sociaal ondernemers leiden mensen, die 
niet of moeilijk aan het werk komen, op en bieden 
hen zelf een baan of begeleiden de uitstroom naar 
werk elders. Via zogenaamde compensatieorders 
kunnen bedrijven met een kleine SROI-verplichting 
deze verleggen naar een sociaal ondernemer, die 
daar bijvoorbeeld een opleiding of onderwijs mee 
financiert, of iemand mee aan een baan helpt. Inkoop 
bij deze sociale ondernemers valt vaak ook onder de 
SROI-verplichting.

In 2021 en daarna
In 2021 ontwikkelt Warm Rotterdam met bedrijven (de 
vraagkant) en sociale ondernemers (aanbodkant als 
toeleveranciers van werknemers) een aanpak voor 
mensen die weer willen instromen op de arbeids-
markt. Zodat de SROI-verplichting van bedrijven vaker 
wordt ingezet voor Rotter dammers met afstand tot de 
arbeidsmarkt. De aanpak bestaat uit voorlichtingen, 
pilots en trai nin gen. Warm Rotterdam ontwikkelt ook 
een dienstenpakket om bedrijven te ontzorgen bij het 
invullen van SROI. 
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6 Organisatie 

Ervaringsdeskundigen 
De Rotterdammer die ervaring met en kennis heeft 
over leven in armoede staat centraal bij Warm 
Rotterdam. We onderscheiden ons door te werken 
met een adviesraad van ervaringsdeskundigen. Door 
hen een stem te geven weten we weten waarop inzet 
nodig is en welke systeeminterventies essentieel 
zijn in de aanpak van armoede en schulden. Met het 
programmateam en partners vertalen we de kennis 
en ervaring van ervaringsdeskundigen naar over-
heden, organisaties en bedrijfsleven. We zijn geen 
initiatievencarrousel, maar werken aan duurzame 
armoede- en schuldenaanpakken die wél effectief 
zijn. De vaste adviesraad bestaat nu uit 15 personen 

van gevarieerde komaf, leeftijd, gender en dergelijke. 
Daaromheen werken we met een flexibele schil van 
ervaringsdeskundigen die meedenken en adviseren. 

Programmateam
Het programma van Warm Rotterdam is vanaf 
2019 ondergebracht in een stichting. Het program-
mateam staat onder leiding van mevrouw A. van 
Egeraat (Programmadirecteur en Projectleider Uit 
de Schulden) en bestaat uit mevrouw M. van den 
Berg (Projectleider Passend Werk), mevrouw M. De 
Koning-Man (Projectleider Je doet ertoe), mevrouw 
J. Kolpa (Projectleider Communicatie) en mevrouw 
A. Draaijers (Projectleider Fondsen). Het program-
mateam komt wekelijks bijeen, minimaal 1 keer per 
maand zijn er bijeenkomsten met ervaringsdeskun-
digen en partners.
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Bestuur
De programmadirecteur legt verantwoording af aan 
het bestuur. Het bestuur van Warm Rotterdam is 
onbezoldigd en bestaat uit: 
 • De heer L. van Hoof (voorzitter)
 • De heer R. van Es (penningmeester) 
 • Mevrouw D. van der Heem (secretaris)
 • Mevrouw T. Jagtenberg (lid)
 •  Mevrouw P. Loemij  

(lid en ervaringsdeskundige)
 •  Mevrouw E. van Opstal  

(lid en bestuurder Pauluskerk)
Het bestuur is actief betrokken bij het uitdragen en 
stimuleren van het programma en het generen van 
financiële middelen.
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7 Financiën 

Warm Rotterdam heeft een initiërende en coördine-
rende rol van wat een stad breed gedragen beweging 
moet worden.

De meeste kosten van Warm Rotterdam in 2020 
betreffen personele lasten, waarbij de nadruk ligt op 
de professionele coördinerende taken, de bewust-
wordingscampagnes en het ontwikkelen van het 
Keurmerk Warm Incasseren. De coronaproblematiek 
was de reden, dat we verschillende activiteiten niet 
konden uitvoeren en ook geen nieuwe medewerkers 
hebben aangetrokken. De uitgaven voor 2021 waren 
hierdoor wezenlijk lager dan begroot

In maart 2021 heeft het bestuur de jaarrekening over 
2020 vastgesteld. De rekening sluit met een positief 
resultaat van € 61.426,00 (zie Bijlage I). Aansluitend 
hierop wordt opgemerkt, dat verschillende voor 2020 
toegezegde bedragen, in overleg met het betreffende 
fonds, worden doorgeschoven naar 2021. Deze door-
geschoven bedragen zullen worden ingezet om met 
extra elan de uitgestelde activiteiten alsnog ter hand 
te nemen.

Vermogenspositie
Warm Rotterdam heeft op dit moment (april 2021) een 
eigen vermogen van € 51.890,00.

Risico’s
Warm Rotterdam is voor zijn inkomsten op dit 
moment nog afhankelijk van een relatief klein aantal 
fondsen en subsidies. Het zijn in principe eenmalige 
baten, waarvoor steeds weer opnieuw een aanvraag 
moet worden ingediend, maar waarbij het niet zeker 
is, dat deze wordt toegewezen. Warm Rotterdam is 
daarom op zoek naar meerjarige strategische part-
nerschappen die ons financieel ondersteunen. Het 
doel van deze strategische partnerschappen is om 
gezamenlijk de armoede problematiek efficiënter 
aan te pakken. Het eerste strategische partnerschap 
heeft Warm Rotterdam in 2020 afgesloten met een 
Rotterdams fonds. Daarnaast zal het benaderen van 
andere fondsen voor jaarlijkse bijdragen die waar-
schijnlijk noodzakelijk blijven. 

Een andere mogelijkheid is om een gedeelte van 
de gelden, die bedrijven afdragen aan de gemeente 
Rotterdam, in het kader van de Social Return On 
Investment (SROI), in te zetten bij Warm Rotterdam. 
Warm Rotterdam creëert op deze wijze een breder 
draagvlak voor zijn inkomsten. De mogelijkheid van 
deze geldstroom zal in dit nieuwe jaar verder onder-
zocht worden. 

Het benaderen van particulieren is wel overwogen, 
maar gelet op het feit, dat dit een betrekkelijk erg 
arbeidsintensieve wijze van inkomstenwerving is, 
wordt hiervoor momenteel niet gekozen. Het miti-
geren van het inkomensrisico heeft de aandacht van 
het bestuur.
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Bijlage I:
Financiële gegevens 2020
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Fondsen
Gemeente Rotterdam
Kansfonds
Sint Laurensfonds
Stichting Doen
En enkele anonieme particuliere fondsen 


